
Załącznik nr 3 
 
 
Klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników – proces rekrutacji  

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) – dalej RODO, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Elektrycznych 

i Ogólnokształcących w Krośnie, mający siedzibę przy ul. Rzeszowskiej 10, 

38 - 400 Krosno.  Nr telefonu kontaktowego 13 43 655 64, adres poczty elektronicznej email: 

zseio@elektryk.krosno.pl, adres strony internetowej: www.elektryk.krosno.pl  

2. Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie posiada Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych. Dane kontaktowe:  Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących 

w Krośnie, ul. Rzeszowska 10, 38-400 Krosno – z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych. Kontakt telefoniczny: 13 43 625 83. Kontakt za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: kwarunek@elektryk.krosno.pl 

3. Pozyskane dane osobowe  przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa wynikającego 

z art. 6 ust.1 lit a i c RODO – (tj. wyrażenia zgody oraz przepisy szczególne ustaw określające 

prowadzenie procesu rekrutacji). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu 

rekrutacji (konkursu) i wyłonienia kandydata ubiegającego się na aplikowane stanowisko.    

5. Podanie danych osobowych do spełnienia w/w celu jest dobrowolne i zarazem konieczne, 

a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia 

procesu rekrutacji (konkursu) w celu wyłonienia kandydata na aplikowane stanowisko. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia 

celu przetwarzania. Ponadto okres przechowywania dokumentów rekrutacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

może ulec wydłużeniu jedynie na prośbę administratora skierowaną do wybranych  

kandydatów. Wybrani kandydaci są zobowiązani wówczas przedłożyć pisemną zgodę. 

Za dodatkową zgodą kandydatów dokumenty rekrutacyjne będą archiwizowane zgodnie 

z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w ZSEiO w Krośnie.  

7. Administrator może przekazać dane osoby wyłonionej w procesie rekrutacji innym 

odbiorcom. Odbiorcą danych mogą być podmioty uzyskujące dostęp do Pani/Pana danych 

na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym umowy powierzenia. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia 

i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, jeżeli nie jest to ograniczone poprzez inne przepisy prawne. 

9. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie 

przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych, to przysługuje 

Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem. 

10. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. 

11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Zespół 

Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie ul. Rzeszowska 10, 38-400 Krosno, na potrzeby 

przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie przepisów prawa wynikającego z art. 6 ust.1 lit a i c 
RODO. 

 

……………………………………….. 
/Własnoręczny podpis kandydata/ 


